
خبريللة جملللة هللذه  الجملللة)) عاصممم مممن الله من لكم (( ماقال: 
دخلللت )) لكللن عاصممم  منقوله: (( فيها النافية, والمبتدأ ما بل مبدوءة

عاصللم, الله من لكم من: ما لول الكل م للتوكيد, وتقدير الزائدة من عليه
تكلون ل اللغتللان, لنهللا فيها تتفق ؟ حجازية أو تميمية هي هل نسأل وهنا

مالك:  ابن قال كما بالترتيب إل حجازية
زكن.  وترتيب النفي بقا مع

فيهلا اتفقللت هنللا فنقلول: ملا هللذا مقد م, وعللى الخبر لن ترتيب ل وهنا
والحجازية.  التميمية اللغتان
اللممه يضمملل (( ومن مانع من  أي)) عاصم من الله من لكم (( ما
الله إلى الدعوة بها ختم كيف تشكل قد الجملة  هذه)) هاد من له فما
 ؟ الهداية لكم الله يقول: وأسأل أن الحال مقتضى وجل, لن عز

من هي  هل)) هاد من له فما الله يضلل (( ومنقوله:  فيقال: هل
مللن هللي شيء, هل كل قبل نبحث أن لبد ؟ الله كل م من أو الرجل كل م
أو يسلتفيدوا للم اللدعوة قوة مع القو م هؤلء أن ليبين وجل عز الله كل م
حللالت أنهللا إشكال, إل فل الله كل م من كانت إن ؟ المؤمن كل م من هي
كللثيرا, تللأتي العتراضللية الجملة لن يضر ل وآخره, وهذا أوله الكل م بين
إلللى عنكللم القللول ونرجللئ الشكال، محل فهنا الرجل كل م من كان وإن
غللد بعد أو غدا أعلم. نعم غدا, والله منكم الجواب الله, يكون شاء إن غد
. غد بعد أو

يعللرف عليه, فكيللف الضغط يكون الدعوة أول في  النسان...:  الطالب
؟ طيبة تكون النتائج أن

الطيبللة النتائللج إلللى أقللرب برفق الله إلى الدعوة أن شك ل : هو الشيخ
يحممب رفيممق الله ( إنوسلم:  عليه الله صلى النبي العنف, لقول من

ممما بممالرفق يعطي الله ( إنقال:   وكذلك) كله المر في الرفق
ما استعملنا قد إل يكن لم لو واضح, يعني  هذا) العنف على يعطي ل
النتائللج أن الن نشللاهد لكفللى, ونحللن وجللل عللز الللله يحبلله وما أولى هو

برفق.  الدعوة في الطيبة
إليلله جللاء الشلليخ آل من الدعوة مشايخ أحد أن كثيرة, يقال وقائع وهناك
النللاس بللالول أجنبيللا, كللان عللامل عللامل, ليللس يشللكون الحسللبة رجال

الللذي الحميللر, ويسللمون على ويسنون البقر على ويسنون البل يسنون
عسللب مللن طويلة عصا عادة معه عامل, ويكون يسمونه السانية يسوق

ن قلو م فجلاءه حملرا؛ أو بقلرا أو إبل يسوق أن يريد النخل, جيدة, لنه م



يغنللي, وهللو الشمس غروب عند المنكر عن والناهين بالمعروف المرين
صللوته, بللأعلى يغنللي وهللذا ويهللون يسبحون الناس الشمس غروب عند
قللال كمللا للغنللاء تطرب  الدواب, تسرع, الدابة تهملج أن يوجب هذا لن

يسللبحون عليلله, النللاس  فتكلمللوا) بممالقوارير ( رفقمماالرسللول: 
الشليطان, فأخلذ صلوت رفعلت وأنت الوقت هذا في ويهللون ويحمدون

صللوت تقولون: ترفللع وأنتم زرعي لروي إبلي أسوق ضربا, قال: أنا بهم
وجللاءوا عنلله ونشيط, تولللوا الجسم وكبير قوي هو لنه الشيطان, راحوا

للله, قلتللم وكذا, قال: مللاذا كذا فعل الفلني الرجل شيخ يا وقالوا للشيخ
أحللد علللى قا م تغني, ثم وأنت ويهللون يسبحون الناس له قلنا قال: نحن

أتركللوا أنتللم, لكللن منكللم الخطللأ أن الظللاهر بالمسوقة, قال: طيللب منا
وجللاء الشمس غروب عند هذا العالم الشيخ ذهب الثاني لي, اليو م المر
على العصا على مشلحه البل, وضع ويسوق يغني حاله على الرجل وإذا
الرجللل إلللى الوضللوء, فجللاء ملن فرغ ما بعد أذن وتوضأ, وقد هناك نخلة
للله: أل قللال يجب, المهم لم أو المؤذن أجاب أدري ما يغني, الظاهر وهو

ترجع وبعدين وصليت رحت لو أذن هذا, الن من أحسن شيء على أدلك
بالصممل ة أهلممك (( وأمر للللرزق سللبب البركة, والصلللة لك الله أنزل

بهللدوء, كلمه  المهم)) نرزقك نحن رزقا نسألك ل عليها واصطبر
أفعللل ثيللران, أنللا نللاس أمس خيرا, جاءني يجزيك الله يعافيك قال: الله

الشيطان, والللله صوت هذا وقالوا علي يتكلمون اليو م, وقاموا أفعل كما
خيللرا, عني يجزيك الله منهم, لكن واحد وضربت نفسي أملك أن عجزن
ركعة, فاتته لكن لحقه قد والرجل وانتهى صلى يصلي, ويو م الشيخ ذهب
ولللم الشمس غروب عند يتوضأ راح الثاني اليو م شيء, في قال ما تركه
شلليء, سللبحان يفته ولم يصلي الثاني اليو م في أبدا, وجده شيئا له يقل

النسلان أحيانللا مجرب, لكللن شيء خير, وهذا كله الرفق أن الله, المهم
مثللل أنللت لنللك هللدأ نفسه, نقللول يملك أن يعجز يثور عنده التي للغيرة

الللوجه وعلللى بهللدوء تكللون أن الجرح, فلبد يشق أن يريد الذي الطبيب
. المطلوب به يحصل الذي

ييا:  الرجيللم الشطيان من بالله : أعوذ القارئ يو مم ((  وو ننممي يقمم فف مإ يخمما يأ

وم فك وي يل يم يع وو مد يي ينما تت يم ال وو ين ييم للمو يو ين فت مري مب ود وم يمما فمم فكم ين يل مه ممم تلم ون ال ممم
مم مص ون يعا يم مل يو مل وض فه في تل يما ال فه يف ون يل مد مم ود يها يق يل وم يو فك يء فف يجا فس ون فيو مم

فل وب مت يق ينا ني يب ول يما مبا وم يف فت ول كك مفي مز تما يش وم مم فك يء مه يجا تتممى مبمم يذا يح يك مإ يلمم يه
وم فت ول ون فق يث يل يع وب فه يي تل ون ال مه مم مد وع لل يب فسو يك ير مل يذ لل يكمم مضمم فه في تلمم ون ال يو يممم فهمم



فف مر وس فب فم يتا ور ].34: ) [غافر) فم
: وتعللالى تبللارك الللله قللال الرجيللم الشلليطان مللن بللالله : أعللوذ الشلليخ

التفسللير فللي نللدخل أن ) وقبل) هاد من له فما الله يضلل (( ومن
سبق.  عما نسأل الجديد

وعمماد نمموح دأب (( مثلفرعللون:  آل مللؤمن عللن وتعالى تبارك قوله
إذا دأبهللم؛ مثل جزائهم, وليس مثل يعني ؟ دأب مثل معنى ) ما) وثمود

الجزاء.  عن بالعمل التعبير من هو
الحكمة ما ؟ بالعمل الجزاء عن يعبر أن القرآن في كثير هذا : هل الشيخ

الشلر فلي أو الخيلر فلي سلواء العملل جنلس من الجزاء أن ليبين ؟ منه
طيب. 
اليللة فللي ) هللل) للعباد ظلما يريد الله (( وما:  تعالى : قوله الشيخ

الللله يقللل: ومللا لم والية ذلك وكيف ؟ الله عن الظلم انتفاء على يدل ما
لن ؟ نفسللها اليللة مللن نريللد  ؟)) ظلما يريد الله (( وماقال:  يظلم
طيب.  أولى باب من الوقوع نفي يستلز م الرادة نفي

الظلللم نفي من نستفيده الذي للظلم, ما نفي الظلم إرادة : نفي الشيخ
المحض.  السلب يمكن ل يعني ؟ عد م والسلب سلبية صفة وهي

 ؟ هنا النفي يتضمنه الذي ما : إذا الشيخ
العدل. : كمالالطالب
)) ؟ التنللاد تعللالى: (( يللو م قللوله فيك, طيللب الله بارك : أحسنت الشيخ
النللاس, ومنلله بين التنادي يعني ؟ التناد معنى القيامة, وما يو م به المراد

طيب.  الجنة لصحاب
الحممزاب يمموم (( مثممل ؟ والثاني الول التحذير بين الفرق : ما الشيخ

دنيويللة, عقوبة الول  ؟التناد)) يوم عليكم أخاف (( إنيقال:   ثم))
طيب.  أخروية والثاني

مللن الللله شللاء إن الفوائللد نأخذ ؟ أبدا شيئا أخذنا ما ؟ الفوائد أخذنا أظن
. ؟ قوله
). ) التناد يوم عليكم أخاف إني قوم (( وياالية:  فوائد من
. الخر باليو م مؤمنا كان المحذر هذا الية: أن فوائد من

أن قبل من للناس معلوما كان الخر اليو م في يحدث ما أن فوائدها ومن
منلله, أي لبللد أمللر هللذا لن  وذلك)) التناد (( يوملقوله:  القرآن ينزل
مللن بصلليرة علللى ليكونللوا الخللر اليللو م في يحدث ما العباد يعلم أن لبد

. أمرهم



تعللالى الللله قللال فقد أحوال له القيامة يو م الكريمة: أن الية فوائد ومن
إل تسمممع فل للرحمممن الصمموات (( وخشممعتطلله:  سللورة فللي

هللذا الرفيع, وعلللى الصوت هو تناد, والنداء يو م أنه يذكر ) وهنا) همسا
الصمموات (( وخشممعتقللوله:  وبيللن اليللة هللذه بيللن الجمللع فيكللون

أحللوال, لن للله القيامللة يللو م أن  هو)) همسا إل تسمع فل للرحمن
الناس. أحوال تتغير أن سنة, فلبد ألف خمسون مقداره القيامة يو م

النداء بهذا يناديه حيث لقومه الرجل هذا الكريمة: نصح الية فوائد ومن 
قو م.  يا اللطيف

تولممون (( يممومالمحذر:  هذا ذكره لما مكمل وتعالى تبارك الله قال ثم
بدل أنها إعرابها معروف ) هذه) عاصم من الله من لكم ما مدبرين

لللم إذا القيامللة يللو م مدبرين يولون فرعون آل أن إثبات سبق, ففيها مما
وعشيا, غدوا النار على يعرضون أنهم أخرى آية في الله بين يؤمنوا, وقد

والعيللاذ العذاب, فهم أشد فرعون آل أدخلوا لهم يقال القيامة يو م وأنهم
جهنم. نار في معذبين مدبرين سيولون بالله
(( مالقللوله:  الللله عذاب من يعصم أحد ل الكريمة: أنه الية فوائد ومن
سآوي (( قاللما:  لبنه نوح كقول  وهذا)) عاصم من الله من لكم
أمر من اليوم عاصم (( ل:   قال)) الماء من يعصمني جبل إلى
).  ) المغرقين من فكان الموج بينهما وحال رحم من إل الله

هللذه )  من) هاد من له فما الله يضلل (( ومن:  تعالى الله قال ثم
الساكنين, وجللواب للتقاء بالكسر يضلل, وحرك الشرط شرطية, وفعل

أن يصلللح ل لنلله بالفللاء  وقللرن)) همماد مممن له (( فماجملة:  الشرط
يجب فإنه للشرط فعل يكون أن يصلح ل جواب للشرط, وكل فعل يكون

مالك: ابن قال بالفاء, كما يقترن أن
 ينجعل لم غيرها أو لن شرطا     جعل لو جوابا حتما بفا واقرن
قوله:  في مجموعة ضوابط ستة له وذكروا
 وبالتنفيس وبلن وقد وبما      وبجامد طلبية اسمية
بالفللاء, يقللترن أن يجب فإنه للشرط جوابا وقعت إذا الست الجمل فهذه
أن مانع اسمية, ول جملة إنها فقل شئت بما, وإن مصدرة ؟ الجملة وهنا

واحد.  لحكم سببان يوجد
للتخفيف.  الياء فحذفت بالياء هادي من  أصلها)) هاد (( منوقوله: 

أحد ل فإنه إضلله الله كتب من أي الله يضلل من إن وجل عز الله يقول
ل أنلله ليعلللم كله, ولكن المر الله, بيده هو ويضل يهدي الذي يهديه, لن



للهدايللة أهل كللان لحكمللة, فمللن إل أحللدا يضللل ول لحكمة إل أحدا يهدي
سللبحانه الللله فللإن بلالله, وإل والعيللاذ أضله للضلل أهل كان هداه, ومن

يللرده, ودليللل لللم مللن فضله يحر م أراده, إنما من فضله يحر م ل وتعالى
إزاغللة ) فجعللل) قلمموبهم اللممه أزغ زاغوا (( فلما:  تعالى قوله هذا
سللبحانه الله فإن بجد الهدى أراد من زيغهم, أما على مترتبا لقلوبهم الله

بالحسممنى وصممدق واتقممى أعطممى ن (( فأماللله:  ييسللره وتعالى
مممن لممه فممما الله يضلل (( ومنقوله:  ) إذا) لليسرى فسنيسره

إل أحللدا يضللل ل الللله إضلللله, لن يقتضللي مللا فعللل بمللن  مقيللد)) هاد
لحكمة. 

أل الهدايللة يسأل أن أراد إذا النسان على يجب الية: أنه هذه فوائد ومن
ملن الهدايلة تسلأل فل والهدايللة؛ الضلللل بيللده الللذي الله من إل يسألها

وجل.  عز الله من اسألها غيره
وتعالى.   تبارك الله إلى المر تفويض منها ويستفاد

فممما بالبينممات قبممل مممن يوسممف جاءكم (( ولقد:  تعالى قال ثم
الرجللل كل م مللن مللن؟ كل م من ) هذا) به جاءكم مما شك في زلتم

بثلثللة مؤكللدة هنللا  الجملللة)) جمماءكم (( لقدالمحللذر, قللال:  المؤمن
مؤكدات: 

مؤكدات: بثلثة مؤكدة فإنها كهذه صيغة جاءتك وكلما والقسم وقد بالل م
جاءكم.  لقد الكل م: والله تقدير والقسم, لن وقد الل م

إنسللان: قللال يعقللوب, فللإن بللن يوسف به المراد))  (( يوسفوقوله: 
؟ كثيرة بأزمان قبلهم يعقوب بن فيقول: جاءكم, ويوسف يخاطبهم كيف

أسلللفهم جللاء مللن أن للخلف, يعنللي فهو للسلف حصل ما فيقال: إن
عهللد فللي إسللرائيل بنللي يخللاطب الله أن ذلك جاءهم, ودليل كالذي فهو

موسى, وبينهللم عهد في لسلفهم حصل بما وسلم عليه الله صلى النبي
اللممه نرى  حتى لك نؤمن لن موسى يا قلتم (( وإذكثيرة:  قرون
بعممد مممن بعثنمماكم ثم تنظرون وأنتم الصاعقة فأخذتكم جهر ة

هللذا أن ) معلللو م) الغمممام عليكم وظللنا تشكرون لعلكم موتكم
حصللل لكنلله وسلللم عليلله الللله صلى النبي عهد في لليهود يحصل لم كله

ل آخرهللا. إذن في للمة ثابت فإنه أولها من المة من كان لسلفهم, فما
ا أسللفهم, وأن جلاء قد أنه نقول دمنا ما الية هذه في إشكال يحصلل م

هللذا عن يخرجوا لم إذا الجميع إلى منسوبا يكون سبق فيما أسلفهم من
المنهاج. 



قبمل مممن )) أي بالبينممات قبمل مممن يوسممف جماءكم " (( ولقد
آخره.   إلى" يعقوب بن يوسف موسى, وهو

إذا جر حرف من أن والمعروف بالضم جرها  لماذا)) قبل (( منقوله: 
؟ قبللل قللال: مللن زيد, فهنللا كسرتها, تقول: من جرتها كلمة على دخلت
تضللف لللم إذا ؟ تعللرب ومللتى تبنللى تعرب, متى وأحيانا تبنى أحيانا طيب

مطلقا.  ؟ أضيفت وإذا بنيت, طيب
يحللذف أو المضللاف يوجللد أن إمللا معنللاه, لنلله ونوي إليه المضاف حذف
ول لفظلله ل ينللوى ول يحللذف لفظلله, أو وينللوى يحللذف معنللاه, أو وينوى

إذا معربللة, تبنللى والبلاقي منهللا واحلد فللي أربعة, تبنللى معناه, فالقسا م
معناه.  ونوي إليه المضاف حذف

تبنللى لنها مضمونة تكون أنها قلنا: الدليل ؟ الدليل هو قائل: ما قال فإن
أنلله عرفنللا الضم على وبناها بالعربية عالم هو من كلمنا الضم, فإذا على

معناه.  ونوى المضاف حذف
والسللل م الصلللة عليه موسى مجيء قبل من  أي)) قبل (( منيقول: 
نمممر قول في يعقوب بن يوسف " وهو أو يوسمف زمممن إلمى ع

حكى  يعني" قول في يعقوب بن يوسف بن إبراهيم بن يوسف
بلن يوسللف أنلله بيوسللف, فقيللل المللراد فللي قللولين الللله رحمه المؤلف
فيه, ليللس إشكال ل باطل قول موسى, وهذا زمن إلى عمر وأنه يعقوب
ويتصللل موسللى يللأتي لكان كذلك المر كان لو باطل, لنه هو بل بصحيح

رسول.  كلهما لنهم به
بن إبراهيم بن يعقوب, يوسف بن يوسف وجده يوسف الثاني: أنه القول

يعقوب بن يوسف به المراد أن عليه, والصواب دليل ل أيضا وهذا يوسف
أسلللفهم جللاء زمنه, لكنلله في مات موسى, وأنه زمن إلى يعمر لم وأنه
مصر, إلى الشا م من هاجر والسل م الصلة عليه يوسف تعرفون كما لنه
إلى به وذهبوا فيها ألقي الذي بالبئر مروا الذين المارة أخذه يهاجر لم بل

كاملة. سورة في معروفة مصر, والقصة
أنهللا ظهللر, ومعلللو م إذا يللبين بللان مللن  البينللات)) (( بالبيناتوقوله: 
يحللذف وأن النعللت يحذف أن يجوز لنه محذوف, وذلك لموصوف وصف

المحذوف ؟ المحذوف هنا الموصوف هو فما دليل؛ عليه دل إذا المنعوت
أشبهها.  وما بينات كثيرا, بآيات القرآن في به يعبر اليات, كما تقديره

عهللد فللي يعللرف لللم متللأخر تعللبير هذا  فإن" " بالمعجزاتقوله:  وأما
السللحرة يفعللله مللا تشللمل معجللزة كلمة ناقص, لن تعبير السلف, وهو



منهللم, ليللس مللن تعجللز للعللادة, فإنهللا الخارقة المور من والمشعوذون
لموافقتهللا وأوفللق وأوضللح أبيللن صللارت علمللة بمعنى آية قيل إذا ولكنه

والنللاس إل لرسللول آيللة تكللون أن يمكللن ل أنلله القرآنللي, علللى للتعللبير
تكللن لللم بمثلهللا يأتوا أن يستطيعون كانوا لو لنهم ؟ عنها, لماذا يعجزون

البينللات, باليللات الكل م تقللدير إذن بها, طيب يأتي واحد كل للنبي, إذ آية
 (( أن: تعللالى قللوله عليلله, ومنلله السياق لدللة الموصوف حذف ولكن

سللابغات, دروعللا اعمل أن ) يعني) السرد في وقدر سابغات اعمل
طيب. 

وقللت مللن  يعنللي)) به جاءكم مما شك في زلتم فما (( بالبينات
شللك بالقبط, في فعبر شئت فرعون, وإن وآل موسى وقت إلى يوسف

الشك.  من الخالي الواجب اليمان به يؤمنوا يوسف, فلم به جاء مما
من الله يبعث (( لن برهان غير )) من قلتم هلك إذا " (( حتى

ولللم يوسللف بلله جللاء ممللا شللك فللي كانوا أنهم  يعني)) " رسول بعده
الللله يبعللث فلللن اسللترحتم نفوسهم: الن لهم قالت هلك يصدقوه, ولما

يبعللث لللن فللاطمئنوا فكللذبتموه أرسل من رسول, كفيتم, هلك بعده من
قالوا: كاذبة, لنهم أمنية على بناء ذلك قالوا رسول, فكانوا بعده من الله
مللن يللأتي هلللك, فلللن مللات خالفناه إن وتوعدنا جاءنا الذي الرسول هذا

علللى ومشللاكلهم الرسللل مللن اسللترحنا قللد نكللون رسول, وحينئللذ بعده
زعمهم. 

تممزال )) أي: فلممن رسممول بعممده مممن اللممه يبعث لن " (( قلتم
لللن الللله أن أنفسللهم فللي قللرروا إذا  لنهم" وغيره بيوسف كافرين

بنللاء يوسف بعد من الرسل من جاء من كل يكذبون فسوف رسول يبعث
أصلوها.  التي الفاسدة العقيدة هذه على
مممن اللممه (( يضل إضللكم مثل )) أي " (( كذلكتعالى:  الله قال
بممه شممهدت فيممما )) شمماك (( مرتمماب )) مشممرك مسممرف هممو

(( يضممل إضممللكم مثل " أيالمفسر:   قال)) (( كذلك " البينات
مثللل, وهللي بمعنللى إعرابهللا, الكللاف: اسللم فتكون هذا  وعلى)) " الله

قللوله: يضللل, عللامله الشللارة, وعللامله اسم إلى مضاف مطلق مفعول
وجللل, وإعرابلله عللز الللله كل م في يكثر القرآني التعبير عنه, وهذا متأخر

المفعوليللة علللى منصللوبة مثل بمعنى اسم الكاف تقول سمعتم, أن كما
الشارة.  اسم إلى المطلقة, مضافة

واسللعة, وإل العربيللة قلنا: نعم, اللغللة ؟ اسما تأتي الكاف وهل قيل فإن



مالك:  ابن اسم, قال تكون حرف, لكن الكاف أن فالصل
 ورد لتوكيد وزائدا يعنى      قد التعليل وبها بكاف شبه

...   وعلى عن وكذا اسما واستعمل
العربية.  اللغة في أي اسما الكاف استعمل: يعني

)) مرتمماب مسمرف هو من الله (( يضل ذلكم مثل  أي)) (( كذلك
بلالله والعيلاذ الله أبدا, يضل موقنا مقتصدا مؤمنا رجل تعالى الله يضل ل

مرتاب.  مسرف هو من
السلراف, ملن الشلرك أن شلك  ول" )) مشرك " (( مسرفيقول: 

بل الحد تجاوز فقد شريكا لله جعل الحد, ومن تجاوز معناه السراف لن
هللذا حللده تجاوز من المشرك, فالمسرف من أعم الية معنى شك, لكن

مجللاوزة بللالفراط, لنلله يكون الغالب ,لكن تفريط أو المسرف, بإفراط
مسرف, والجاحللد مسرف, والمستكبر أنه شك ل زيادة, فالمشرك الحد

تفسلليرها, فللي يقللول أن ينبغي مسرف هو من جرا, إذن مسرف, وهلم
كالمشرك.  لحده متجاوز هو من

الللذي ل بللالله والعيللاذ ل  المرتللاب" شاك )) أي " (( مرتابوقوله: 
أوقللع إذا بللالله, أمللا والعيللاذ ضلللله على يهتدي, يبقى ل للرتياب يطمئن

يعينللك الللله فللإن قلبللك من تنزعه أن حاولت ثم شكا قلبك في الشيطان
تنتشللل وأل الشللك هللذا إلللى تركن أن البلء كل البلء ويهديك, لكن عليه

الللله رسول إلى عنم الله رضي الصحابة شكاه ما هذا على منه, والدليل
يكللون أن قللالوا: نللود حللتى نفوسللهم فللي يقع مما وسلم عليه الله صلى

صلللى النللبي به, فأخبرهم نتكلم ول محترقا حممة, أي:, فحما منا الواحد
وقللع مللا إلللى يركنون ل لنهم ؟ يضرهم, لماذا ل ذلك أن وسلم عليه الله
قلبللك فللي الشلليطان ألقى شجاعا, إذا تكون أن يجب قلوبهم, ولهذا في
شللجاعا معهللا, كللن تسترسللل ل تركللن شللجاعا, ل فكللن المور هذه مثل

علالم هللو بله, ومللن علالم هو من إياه أعطاك الذي السلح معه استعمل
فقط:  بأمرين وسلم, وذلك عليه الله صلى الرسول وهو بالعدو بإصابته

يللزول الرجيللم, وتنتهللي, تعللرض, وبللذلك الشلليطان من بالله تستعيذ أن
في يتفاعل جدا, لنه خطير فالمر معه استرسلت إن البلء, أما هذا عنك

مللن تحللر م والرتيللاب, وحينئللذ الشك درجة إلى يصل حتى ويقوى نفسك
فللي يقللع التعبير, لئل هذا مثل القرآن حكمة من أنه شك ل الهداية, وهذا

أذكللى أن المريللن, لللو بهللذين وجل, فللدواؤه عز الله ذكر ما مثل نفسك
المختصللرة العبللارة بهللذه وجللده مللا البلء لهللذا دواء يجد أن حاول العالم



هللذا, اشللتغل عللن  اعللرض) لينته ثم بالله ( فليستعذالسهلة, قال: 
بشللئونك الرجيللم, فاشللتغالك الشلليطان ملن بلالله أعللوذ بشئونك, وقللل

ومجرب.  مشاهد شيء تنساه, وهذا أن لك يوجب عنه وإعراضك
سلف.  بما قومه ذكر حينما الرجل هذا نصح منها: تما م فوائد الية في

عللبر التاريللخ سللبق, فللإن بما علم لديه يكون أن للنسان ينبغي أنه ومنها
التاريللخ الصللغيرة, اقللرأ المسللائل في أو الكبيرة المسألة هذه في سواء
فللي وتعللالى سللبحانه الللله سللنة العبللاد, وأن على الله قدره ما لك يتبين

اللحقين.  في ستكون السابقين
. سبق بما خبرة النسان عند يكون أن ينبغي الية: أنه فوائد فمن
بعللد فرعللون آل إلللى أرسللل رسللول أعظم الكريمة: أن الية فوائد ومن

الله أن أعلم والله بعده, والظاهر ما ذكر طوي يوسف, ولهذا هو موسى
بعللد مللن رسللول بل يللدعهم ل فرعللون يعني: أمة المة هذه يدع ل تعالى

يوسف. بذكر فنوه كيوسف ليسوا كثيرة, لكنهم أزمان له الذي موسى
صللدقهم على الدالة بالبينات يأتون الرسل الكريمة: أن الية فوائد ومن 

معلله ليللس للنللاس رسللول الله أرسل الله, لو حكمة من هذا لن ونبوتهم
؟ يطيعللونه النللار, هللل فلكللم وإل بي آمنوا إليكم الله رسول أنا وقال آية

عللن ثبللت صللدقه, وقللد علللى تللدل آية من مجنون, لبد هذا أبدا, يقولون
إل اللممه بعثممه رسممول من ( ما:  قال أنه وسلم عليه الله صلى النبي
ذلك.  من  لبد) البشر مثله على يؤمن من اليات من آتاه
ل بينللة آيللات الرسللل بهللا جاءت التي اليات الكريمة: أن الية فوائد ومن

على ركز  وهنا)) (( بالبيناتقوله:  ذلك العميان, ودليل على إل تخفى
ل بينللة اليللات هللذه كللون أهم, وهو الوصف لن الموصوف دون الوصف

أحد. على تخفى
وجود مع حتى شك في زالوا ما فرعون آل الكريمة: أن الية فوائد ومن 

حيللارى هللدايتهم, فبقللوا يقللدر لللم تعللالى الللله لن شللك في فهم يوسف
الكفر.  على واستمروا

لمللا للرسللل المكذبللة الشللعوب كراهللة الكريمللة: بيللان اليللة فوائد ومن
فقللالوا: يوسللف هلللك لمللا الفرصللة انتهزوا كأنهم لنهم الرسل به جاءت
متضللايقون أنللم على يدل  وهذا)) رسول بعده من الله يبعث (( لن

السل م.  عليه يوسف بوجود التضايق غاية
التوحيللد فللي يكفللي ل الللله بوجللود اليمللان الكريمة: أن الية فوائد ومن

 فهؤلء)) الله يبعث (( لنقولهم:  من الله, يؤخذ عذاب من والخل ص



بالله.  إقرارهم ينفعهم لم ذلك ومع بالله مقرين كانوا
بللالله: مقللرون والسللل م الصلللة عليلله الرسللول فيهم بعث الذين وكذلك
ول فق ون ((  وم يممم فكمم فق فز ور ين يي مء مممم يما تسمم مض ال ور ل

ي ون يوا تممم فك يأ ملمم وم يع يي وم تسمم ال
ير يصا وب يل ون يوا يم فج يو مر وخ تي في يح ول ين ا مت مم ني يم ول فج ا مر وخ في يت يو ني يم ول ين ا ني مم يحمم ول ا

ون يم فر يو نب يد ير في وم يل ين ا فلو فقو يي يس فه يف تل بالربوبيللة ] مؤمنين31: ) [يونس) ال
وسلم عليه الله صلى النبي استباح ذلك الله, ومع هو المدبر تماما, وبأن

بللالله اليمللان مجللرد وأرضهم, لن وذرياتهم ونساءهم وأموالهم دماءهم
المعروفللة الربعة بوجوهه وجل عز بالله اليمان من أبدا, لبد إيمانا ليس

هذا, من لبد وصفاته وبأسمائه وبألوهيته وبربوبيته بوجوده وهي: اليمان
بالله.  بمؤمن فليس كذلك يؤمن لم فمن
فلي إل يكلون ل وجلل علز اللله إضلل أنالكريمة:  الية فوائد ومن
هممو مممن اللممه يضل (( كذلكلقوله:  للضلل أهل هو من محل

)). مرتاب مسرف
يجللب بمللا وأيقن حده لز م من الكريمة: أن الية هذه فوائد ومن 

المفهو م, إذا من هذا الضلل, يؤخذ عن الناس أبعد فإنه به اليقان
حلده لللز م ملن يهلدي فللإنه مرتلاب مسرف هو من يضل الله كان

هممو مممن اللممه يضمل (( كذلكبللذلك,  وآمللن أمللره فللي وأيقللن
. أعلم  والله)) مرتاب مسرف
يضمملل (( ومنقللوله:  وهو إشكال حل منا طلبت : شيخ الطالب

النصللح: أسللأل هللذا بعللد يقل لم  لماذا)). هاد من له فما الله
هذا. في بحثت الهداية. ؟ لكم الله

اقرأ. : طيب  الشيخ
التحريللر تفسللير فللي الرحيللم: جللاء الرحمللن الللله : بسللم الطللالب

هماد)) ممن لمه فمما اللمه يضملل (( ومن:  والتنللوير: " قللوله
معنللى: إنللي  لتضللمنها)) عليكم أخاف (( إنيجملة:  على عطف

عليلله يللدل إيجللاز الكل م وفللي التنادي يو م من الحذر إلى أرشدكم
عملتللم الله هداكم فإن لكم إرشاد المعطوفة, والتقدير: هذا الجملة
اللممه يضلل (( ومن أضلكم الله لن فذلك عنه أعرضتم به, وإن

لهللم يقللل التهديللد, ولللم معنى الجملة وفي ))؛ هاد من له فما
العللراض, ولللم منهللم حللس مضللل, لنلله ملن له فما الله يهد ومن

يضمملل (( ومممنوموعظته, وقوله:  بنصحه  للنتفاع... فيهم يتوسم
أصللل, وكللأن النجللاة طريللق إلللى  يهللديه)) هاد من له فما الله



". ذلك فقال النصح قبولهم عد م من يئس الرجل
عليلله نلوح كقللول آيللس, وهللذا الرجللل الظللاهر, أن هو : هذا الشيخ

الكممافرين مممن الرض علممى تذر ل (( ربوالسللل م:  الصلللة
فمماجرا إلممى يلممدوا ول عبادك يضلوا تذرهم إن إنك ديارا

) .) كفارا
 ؟... قسمين إلى ينقسم الية في السراف : قلنا الطالب
أكللبر أكللثر, السللراف أو قسمين إلى تنقسم الشياء : غالب الشيخ
فللي كالمسللرف الشللراك فللي المسللرف ومتوسللط, فليللس وأصغر

يأكلها.  خبزة
المخاصللمة هللي  المجادلللة)) يجممادلون (( الذين: قللوله:  الشلليخ

أي الحبللل جللدل مللن الخصللم, مللأخوذة إفحللا م أجل من والمناظرة
تجللده المجللادل أقللوى, فهللذا وصار احتكم فتل إذا الحبل فتله, فإن

مجادله.  يغلب أن أجل من ويتصلب يحتكم
" " معجزاتممهالمفسر:  المؤلف  قال)) الله آيات (( فيوقوله: 

مللا علللى الدالللة العلمللات الللله, يعنللي يقللال: آيللات أن والصللواب
والصللفات والسللماء واللوهيللة الربوبيللة مللن وعل جللل يسللتحقه
أن ينبغللي ل أنلله علينللا مر المراد, وقد هو ذلك, هذا وغير والحكا م

محللددا التعلبير, وليللس في نقص ذلك المعجزات, لن اليات نسمي
معجز.  لنه والسحرة المشعوذين فعل عليه يدخل للمعنى, وربما

لثبللات يجللادلون هللم  هللل)) الله آيات في (( يجادلونوقوله: 
(( بغيممرقللال:  شللك, ولهللذا ل الثللاني ؟ اليللات لنفللي أو اليللات

بهللا والقللرار اليللات لثبللات يجللادلون كللانوا لللو  لنهللم)) سلطان
سلطان.  على لكانوا

 أي" " برهممان:  المؤلف  قال)) أتاهم سلطان (( بغيروقوله: 
السلللطة, ويختلللف بلله يكللون ما كل السلطان لن دليل, وذلك بغير

سلللطة, ذو لنلله السلللطان يسللمى العظم السياق, فالما م بحسب
يكللون هللذا سلللطة, وعلللى ذو به الخذ لن سلطانا يسمى والدليل

دليل.   أي: بغير)) سلطان (( بغيرقوله:  معنى


